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»  Vysokozdvižný vozík Moffett nemá vzadu protizávaží, ale 
vodorovně namontovaný pohyblivý sloup, jehož poloha ur-
čuje polohu těžiště, když je vozík prázdný a kombinovaného 
těžiště, když je naložený. 

»  Moffett používá stabilizátory před koly, které se stanou 
bodem otáčení při spouštění nákladu (pohybují se od středu 

předního kola k bodu kontaktu se zemí). To umožňuje vyso-
kozdvižnému vozíku zvýšit jmenovité zatížení.

»  Modely M4 jsou poháněny konvenčním dieselovým motorem 
Kubota, a modely M5, M8, M9 s výkonem nad 19kW jsou 
vybaveny motorem Kohler Diesel s filtrem pevných částic 
(Dle evropské směrnice 97/68/EC určující emisní limity).

»  Prémiová kvalita oceli zaručuje konstrukční pevnost zařízení 
Moffett při nepřetržitém provozu. 

»  Speciální antikorozní úprava nDurance zajišťuje maximální 

ochranu před vlivy počasí, kterými jsou stroje Hiab každým 
dnem vystaveny. 

»  Náhradní díly navržené speciálně pro zařízení Moffett 
dosahující požadované kvality, životnosti a spolehlivosti.

»  Irská společnost Moffett Engineering Limited je předním 
světovým výrobcem vysokozdvižných vozíků MOFFETT 
s více než 70letou historií. Moffett je součástí korporace 
Cargotec zastřešující značky Hiab, Multilift, Kalmar, 
McGREGOR a další. Závěsné vysokozdvižné vozíky MOFFET 

vozíky vyrobené na míru
1,5 -3,5 t

NOSNOST



ZÁVĚSNÉ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOFFETT

Tříkolové závěsné vysokozdvižné vozíky Moffett představují rychlý, bezpečný a komfortní způsob dodání materiálu a zboží 
„do domu / do haly“ odběratele včetně samotného vyložení nákladu na určené místo. Jedinečná konstrukce vozíku 
MOFFETT umožňuje jeho uložení a převážení na zadní straně kamionu nebo přívěsu, což řidiči poskytuje vlastní a 
nezávislý systém nakládky a vykládky. Každý vozík je konfigurován „na míru“ konkrétním potřebám konečného 
uživatele a požadavkům na provoz.

Konkrétní technické údaje se liší v závislosti na zvolené konfiguraci a typu montáže.

ZÁKLADNÍ MODELOVÉ 
ŘADY VOZÍKŮ MOFFEET

Modely M2, M4 a E-série jsou v provedení s pevným rámem. Modely M5, M8 a 
M9 jsou v provedení s pohyblivým rámem (teleskopické vidle / pantograf nebo 
teleskopický výložník).

Pohyblivý rám Pevný rám

PŘIPRAVENOST VOZÍKU
Na místě určení lze vozík připravit 
k činnosti za méně než jednu minutu.Dle typu vozíku existuje výčet pokročilých funkcí, které 

zlepšují jeho provozní účinnost a zvyšují produktivitu.

FUNKCE ZVYŠUJÍCÍ KOMFORT 
A PRODUKTIVITU

»  různé výšky zdvihu
»  různé typy pneumatik
»  výběr vidlic
»  pevný rám / pohyblivý rám
»  čtyřcestný model 
»  řada chytrých funkcí (např. Lift Assist®, 

GroundStartTM) a další

Ground StartTM

Usnadňuje obsluze snímání vozíku 
z kamionu pomocí bezdrátového 
dálkového ovladače nebo pomocí 
tlačítka.

Super Reach®

Umožňuje nakládat a vykládat ze 
vzdálenější strany plně naloženého 
vozidla při plné nosnosti (kombinace 
ramena Lift Assist® a pantografu / 
teleskopické vidlice).

Řízení ve čtyřech směrech 
Všechna kola se mohou nezávisle 
otáčet pro boční pohyb. Vhodné 
při manipulaci s širokým nákladem 
nebo při manipulaci ve stísněných 
prostorech.

MOŽNOSTI PROVEDENÍ
Pro jakékoliv použití vozíků Moffett existuje vhodné 
a přizpůsobené řešení.

MOFFET
E-SERIES

MOFFETT
M2

MOFFETT
M4 NX

MOFFETT
M5 NX

MOFFETT
M8 NX

MOFFETT
M9

MOFFETT
LR

Základní 
technické 
údaje

Použití pro městský 
provoz (omezení 

hluku na minimum)

Použití pro 
městské 
prostředí

Použití ve většině 
průmyslových 

odvětví

Použití ve většině 
polo-průmyslových 

odvětví

Použití v těžce 
přístupném 

terénu

Použití v těžce 
přístupném 

terénu

Použití pro 
přepravu 
drůbeže

Kapacita zdvihu (kg) 1200 - 2000 1500 2000 - 2500 2000 - 2500 2500 - 3500 2700 3000

Výška zdvihu (mm) 2200 - 3660 2200 2200 - 4040 2200 - 4040 3040 - 4040 3150 - 3660 3300

Počet poháněných kol 1 1 1/3 3 3 3 3

Čtyřcestný model • • •

ZPŮSOBY MONTÁŽE 

ROTÁTOR HYDRAULICKY 
VÝSUVNÉ 
PRODLOUŽENÍ 
VIDLIC 

MECHNICKÉ 
PRODLOUŽENÍ VIDLIC 
(NÁSTAVEC)

HYDRAULICKÝ 
POLOHOVAČ 
VIDLIC

PANTOGRAF

STANDARDNÍ VÝBAVA
Majáčky a pracovní světla, bzučák zpátečky, světla vozidla a bezpečnostní pásy, uzávěrka diferenciálu pro lepší záběr při jízdě 
v obtížném terénu, počítadlo moto-hodin, stabilizátory před koly a další.

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Lze nainstalovat v závislosti 
na konfiguraci vozíku:




